
 
 
 
 
 

 
 

ATA DA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  
DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

 
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às 19h30m, em sua sede 1 
social, nas dependências do Ginásio Social na Sala do Auditório Alduino Zini, e em 2 
segunda convocação às 20h, com a presença de 34 (trinta e quatro) Conselheiros, a 3 
seguir: RUI RODRIGUES SARTINI, CAMEN LILIAM MORAES CALÇAS, 4 
ANDRÉ LUIZ SILVA PINTO, GIL STELVIO DE PAULO GARCIA, 5 
JULIANA DE BRITO SARAIVA , RITA DE CASSIA ASTOLFI, JESUS 6 
MANUEL GERALDINO GARCIA, CLAUDIR GONÇALVES  DE SOUZA, 7 
PEDRO LUIZ POZZUTTO, HERIBERTO POZZUTO, ADAUTO CORREA 8 
MARTINS, ADRIANO CUSTODIO DA CRUZ, EUGENIO ROBERTO 9 
COSTALONGA, LUIZ ANTONIO SANTUCCI, ANTONIO APARECIDO B. 10 
DO PRADO, JORGE LUIZ OLIVEIRA, FERNANDO LAURENÇO 11 
SILVEIRA, PAULO ROGERIO C. RANDO, CESAR AGUSTO FERRARI, 12 
ADEMIR JOÃO ROSSI, NELSON VICENTINI, HUMBERTO 13 
SCATALLONI JUNIOR,  APARECIDO CARLOS PERINI, JOSÉ CARLOS 14 
SARTORI, ELISIANE JULIATO M. COSTA, WAGNER CERONI, 15 
VALDEMIR MANZINI, MARIO DE FREITAS, CLAUDINEI ANTONIO G. 16 
DE OLIVEIRA, TIAGO DOS SANTOS, WALDENILSON ROBERTO DE 17 
SOUZA, DAVISTOS MORASI, JOSE CARLOS GOMES DA SILVA e 18 
ADRIANO CARDOSO  TONON   e 05 (cinco) convidados, DANIEL  MOURA, 19 
AILTON TORDIN, CLAUDINEI PARANHOS, OSVALDO SEROTINE, 20 
EVANDRO TANSINI  e DECIO ZENONE , conforme assinaturas no Livro de 21 
"REGISTRO DE PRESENÇA", às folhas 50 (cinquenta ) anverso e 50 22 
(cinquenta) verso. O edital foi publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 31 23 
de março de 2017, na página DIVERSOS B7 e afixado em todos os quadros de 24 
avisos do clube, com a seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação da 25 
Ata 277º da Reunião Extraordinária, b) Leitura do Expediente, c) Leitura, 26 
Apreciação e Votação do Balancete do 4º trimestre 2116 encerrado em 31/12/2016, 27 
d) Leitura, Apreciação e Votação do Relatório de Atividades 2016, e) Assuntos 28 
Gerais. O Presidente da Mesa HERIBERTO POZZUTO agradece a presença de 29 
todos e inicia a reunião sugerindo que o horário de término seja as 22h00; registra 30 
a presença, dando boas-vindas ao conselheiro CLAUDIR GONÇALVES DE 31 
SOUZA. Dando sequência à reunião o presidente da Mesa HERIBERTO 32 
POZZUTO passa para o item a) Leitura, Apreciação e Votação da Ata 277º da 33 
Reunião Extraordinária. O conselheiro ANDRÉ LUIZ, observa que da maneira que 34 
a ata foi redigida, sua palavra induziria ao duplo sentido de interpretação e solicita 35 
que a mesma seja corrigida e transcrita em parte na ata da reunião de hoje. O 36 
Presidente da Mesas HERIBERTO POZZUTO, pergunta ao nobre Conselheiro 37 
se ele próprio queira fazer a nova redação, entretanto o mesmo não anui.      38 
Colocada em votação a mesma foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o 39 



 
 

secretário RUI faz a leitura do expediente, item b), comunicando   a ausência do 40 
Presidente OSVALDO SEROTINE no período 13 a 24/04/2017, em gozo de 41 
férias, sendo substituído no período pelo Vice-Presidente MOYSÉS ANTONIO 42 
MOYSÉS. O Presidente OSVALDO faz o convite a todos para prestigiarem o 43 
evento Noite da Mama, em parceria com a entidade Grupo Rosa e Amor. Passa-se 44 
para o item c) Leitura, Apreciação e Votação do Balancete do 4º trimestre 2016 45 
encerrado em 31/12/2016, o Presidente CLAUDINEI PARANHOS comenta que 46 
o trimestre foi difícil mas conseguiu fechar o ano e deixar um valor em caixa de 47 
R$400.000,00 para o próximo Presidente fazer as obras necessárias. O conselheiro 48 
NELSON diz que como contador não concorda com o valor citado pelo Presidente 49 
CLAUDINEI, o valor está disponível no ativo, receitas, mas não temos esse valor 50 
para aplicar, as despesas são maiores, há uma divergência no valor de R$70.000,00 51 
em contas a pagar. O conselheiro ADRIANO CRUZ diz que não dá para aprovar 52 
orçamento onde há um valor de R$70.000,00 “perdido” precisando contabilizar. O 53 
conselheiro NELSON ainda diz que aprova as contas, mas o balancete não está 54 
favorável devido não termos esse valor a investir citado. O Presidente 55 
CLAUDINEI explica que o déficit passa de um ano para outro, em 2016 houve 56 
uma melhora, e com a preocupação de não termos dinheiro para pagamento de 57 
salários, 13º, férias, deixamos de investir; o caixa do clube é um só, seguramos as 58 
obras e deixamos o valor de R$320.000,00 para investir, diz que os contadores 59 
podem explicar. O contador DANIEL diz que poderia ser feita uma análise mais 60 
detalhada e posteriormente passar para o conselho. O conselheiro PAULO 61 
RANDO comenta que existem verbas patrimoniais que não devem ser misturadas 62 
com manutenção; e referente ao comparativo de orçamentos, diz que houve 63 
melhoras na receita, mas perda por falta de ação em relação ao pessoal, salários de 64 
funcionários, nas notas explicativas, comparação trimestre, solicita aos contadores 65 
uma análise do ano todo para que haja melhor compreensão. O conselheiro continua 66 
e comenta que alguns eventos sociais precisam de ajustes pois continuam dando 67 
prejuízos; pergunta qual motivo do patrocínio da Super Liga Volei aparecer nas 68 
receitas e despesas. Os Presidentes CLAUDINEI e OSVALDO explicam que esse 69 
valor é de aplicação, juros, para despesas. O conselheiro PAULO finaliza dizendo 70 
que as contas apesar de alguns problemas, estão dentro do normal. O conselheiro 71 
ADRIANO CRUZ diz que falta explicações convincentes por parte da Diretoria 72 
nas diferenças que aparecem no balancete e dá como exemplo as despesas com 73 
pessoal, afirma que há uma variação acima da inflação; afirma que a Mesa do 74 
Conselho sempre defende um lado. O Presidente da Mesa HERIBERTO repudia 75 
veementemente a fala do conselheiro ADRIANO, esclarecendo que a Mesa conduz 76 
e direciona os trabalhos, e que o mesmo tem todo direito de questionar e pedir 77 
explicações desde que seja antecipadamente. O conselheiro PAULO RANDO pede 78 
aparte dizendo que nas variações não está sendo aplicado nada; está mal 79 
administrado. O conselheiro ADRIANO solicita que as diferenças brutais sejam 80 
trazidas em próxima reunião para discussão; pergunta referente ao Projeto Volei, 81 



 
 

qual saldo em caixa e se terá continuidade. O Presidente OSVALDO sugere que 82 
haja reunião específica sobre o Projeto Volei. O conselheiro ADRIANO solicita 83 
que em todos os balancetes conste os números referente ao Projeto Volei. A 84 
conselheira CARMEN LILIAN solicita melhor explicação referente ao valor de 85 
R$26.000,00 em despesas e passivo do Projeto Volei. O contador DANIEL explica 86 
que esse valor aparece dessa forma, pois não pode transitar nas contas, por ser de 87 
recurso do Projeto Volei. A conselheira CARMEN LILIAN continua e pergunta o 88 
que poderia ser feito em relação ao prejuízo da Brinquedoteca. O Presidente 89 
OSVALDO explica que precisa da ajuda do Conselho para decidir, pois é um 90 
espaço utilizado por crianças que as mães fazem atividades e não acha justo fechar 91 
por conta do valor das despesas, sendo que há outros cortes que também poderiam 92 
ser feitos, como carvão, que também dá uma despesa grande e até agora ninguém 93 
teve coragem de acabar com essa cortesia; o espaço sem monitoria, ficará perigoso 94 
e precisará de funcionário do clube, onde a despesa será maior. O conselheiro 95 
ADAUTO diz que o importante é verificar a demanda do espaço, se não está sendo 96 
procurado é melhor fechar; como também tudo que for considerado privilégio, 97 
despesas que não são justificadas, devem ser cortadas. O conselheiro ANDRE 98 
PINTO questiona sobre os pagamentos em forma de RPA’s; considera muito 99 
preocupante, onde a Diretoria corre risco com leis trabalhistas, altos impostos; 100 
sugere que o funcionário contratado abra firma, como por exemplo, MEI, assim 101 
poderá emitir NF. O administrador ROBERTO faz um breve relato e esclarece que 102 
em sua maioria os que recebem por RPA’s são professores, esclarece também que 103 
temos professores com 10 horas mensais de trabalho, que por tão pouca carga 104 
horária não há condições de efetivá-los com registro, e que utilizamos deste a 105 
recurso a amais de 20 anos, que reclamações trabalhistas ocorrem mesmo com 106 
funcionários registrados. Finaliza informando que as despesas com registro incluem 107 
FGTS, Férias, 13º e todos os benefícios tornando desta forma o custo mais elevado.  108 
O Presidente da Mesa HERIBERTO diz que o conselheiro em parte tem razão pela 109 
preocupação, mas é um assunto difícil de resolver. O conselheiro ANDRÉ PINTO 110 
diz que não podemos pensar só na economia do clube e sim no risco total. O 111 
conselheiro NELSON comenta que não devemos pedir aos professores abrirem 112 
empresa, ele poderá usar contra o clube; com os professores autônomos corremos 113 
sempre o risco; diz também que ultimamente tivemos alguns problemas de má 114 
interpretação, estão correndo na justiça, salienta que com toda certeza o Presidente 115 
OSVALDO conhece e respeita o estatuto e  saberá trabalhar; o conselheiro 116 
NELSON continua e diz: o que está sendo discutido é o patrimonial, o caixa é um 117 
só, mas as contas devem ser separadas; o que se tem de disponibilidades e 118 
obrigações; tudo bem colocado para não gerar problemas. O Presidente da Mesa 119 
HERIBERTO coloca o item c) em votação, aprovada com 23 votos a favor, 8 votos 120 
contra e 1 abstenção, sendo que entre os conselheiros que votaram estão ANDRÉ 121 
PINTO, RITA ASTOLFI, CARMEN LILIAN e NELSON. O Presidente 122 
CLAUDINEI pede a palavra, comentando o quanto é difícil exercer o cargo na 123 



 
 

Diretoria, que todos deveriam passar pela experiência; agradece a todos que 124 
apoiaram a sua gestão, agradece os votos de aprovação das contas do 4º Trimestre 125 
de 2016, encerra dizendo que para próxima reunião a Diretoria trará as respostas 126 
das diferenças receitas e despesas. O Presidente da Mesa HERIBERTO, antes de 127 
dar continuidade à ordem do dia, chama o novo membro do conselho, o conselheiro 128 
ADRIANO TONON para se apresentar. Na sequência, item d) Leitura, Apreciação 129 
e Votação do Relatório de Atividades 2016. O Presidente CLAUDINEI 130 
PARANHOS comenta que através desse relatório se explica o motivo do Country 131 
Club ser muito procurado. O Presidente da Mesa HERIBERTO coloca o item d) 132 
em votação, sendo aprovado por unanimidade. O Presidente OSVALLDO solicita 133 
aos conselheiros que todas as dúvidas, questionamentos, sugestões sejam enviadas 134 
antecipadamente, para que se possa resolver o mais rápido possível. O conselheiro 135 
DAVISTON solicita ao Presidente da Mesa e ao Presidente Executivo que seja 136 
marcada reunião extraordinária, para tratar especificamente ao Projeto Volei, assim 137 
poderá verificar todo material e sanar dúvidas. O conselheiro ADRIANO CRUZ 138 
concorda com o conselheiro DAVISTON e ressalta a importância de prezar o 139 
Estatuto, não infringindo regras, como por exemplo, o Projeto Volei, sendo esporte 140 
profissional; existindo a 3 anos e até o momento não foi esclarecido devidamente 141 
aos conselheiros. O Presidente da Mesa HERIBERTO esclarece ao conselheiro 142 
ADRIANO que todos têm o direito de enviar oficialmente propostas para 143 
determinado assunto. O segundo secretario TIAGO diz que para agendar reunião 144 
extraordinária não é necessário encaminhar oficialmente solicitação, pois o pedido 145 
constará em ata em assuntos gerais. O conselheiro ANDRÉ PINTO lembra a todos 146 
que uma das obrigações do Presidente da Mesa do Conselho é fazer cumprir o 147 
Estatuto Social, especificamente a proibição de termos esporte profissional no 148 
clube. A conselheira CARMEN LILIAN diz que desde a apresentação inicial do 149 
projeto vôlei, não foi trazido ao conselho os resultados, apoia a sugestão do 150 
conselheiro DAVISTON. O conselheiro DAVISTON diz que houve uma 151 
apresentação coerente do Projeto Volei e aprovado na época, mas com o decorrer 152 
dos anos nada mais foi apresentado, sugere que a cada encerramento de fase seja 153 
apresentado relatórios, informações para o conselho. O Presidente da Mesa 154 
HERIBERTO diz que solicitará a Diretoria uma reunião informal convidando 155 
todos os conselheiros, onde poderá ser encaminhado antecipadamente, e 156 
protocoladas na secretaria, as dúvidas referentes ao Projeto Volei; assim serão 157 
trazidas as respostas nessa reunião. O conselheiro NELSON recomenda que a 158 
Diretoria confira os contratos das jogadoras de vôlei junto a empresa do técnico 159 
ANDRÉ ROSENDO, a fim de evitar algum processo trabalhista. O conselheiro 160 
ADAUTO diz que precisamos saber em que o clube pode ser responsabilizado no 161 
futuro, e não adianta ter uma reunião informal se não tivermos a obrigação da 162 
apresentação por parte da Diretoria. O conselheiro CESAR FERRARI concorda 163 
com o conselheiro DAVISTON, o Projeto Vôlei causa muita polemica, diz que uma 164 
reunião informal pode não tirar todas as dúvidas de imediato, acha que seria melhor 165 



 
 

uma reunião extraordinária, pois ficará registrada e assim obteria respostas; após 166 
apresentação, haveria uma reunião especifica para votação e aprovação ou não da 167 
continuidade do Projeto Vôlei, lembra que o conselho aprovou uma única vez, no 168 
início. O conselheiro CESAR agradece o apoio da Diretoria no campeonato de 169 
Futebol de Salão, mas sentiu a falta da participação mais efetiva por parte dos 170 
conselheiros em prestigiar o campeonato. O vice-presidente PEDRO POZZUTO 171 
pede a palavra dizendo que o assunto Projeto Vôlei, já foi discutido internamente 172 
em vários momentos, entende e apóia as cobranças por parte dos conselheiros, mas 173 
apesar de muita discussão dos membros da Mesa sobre vários assuntos, propostas; 174 
as decisões são tomadas exclusivamente pelo Presidente da Mesa. O conselheiro 175 
PEDRO POZZUTO comenta que devido a grande quantidade de atividades 176 
noturnas, houve reivindicações por parte de associados para melhorar a iluminação 177 
no estacionamento do clube. O conselheiro CLAUDINEI OLIVEIRA, agradece a 178 
nova diretoria pelo que foi cumprido até o momento na gestão. Em seguida O 179 
Presidente HERIBERTO POZZUTO encerra a reunião às 22h10m agradecendo 180 
a presença de todos. Eu, RUI RODRIGUES SARTINI, primeiro Secretário redigi 181 
a presente ATA que vai assinada por mim, e também pelo Presidente da Mesa 182 
HERIBERTO POZZUTO, a qual submete à apreciação de todos. Aos onze dias 183 
de abril de 2017. Ass. _____________________________________ RUI 184 
RODRIGUES SARTINI Primeiro Secretário e Ass. 185 
___________________________________ HERIBERTO POZZUTO 186 
Presidente do Conselho Deliberativo. 187 


